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 نیسررر م اشیگوارا و سرررسررب  یدارند و آنرا بنابر داشررتن آو و هوا ییکه همه با نامش آشررنا ینیسررر م

 ؟یمردم آن با سواد است؛ اما چگونه سواد صدیف ۹۹ ندیگویکه م ینی. سر منامندیم ییبایعشق و  

 

و  تیکه ا  انسررران یسرررواد م؛یمطالعه باشرررد، ندار یجهیکه نت یسرررواد م،یفقط در مکتو الفبا را آموخته ا ما

گرفته  ادی. تنها میبوده ا ریدرگ یو ح ب یمذهب ،یقوم یتنش ها انیم شهیهم م؛یباشد، ندار یریپذ گریهمد

حتا نشرسرت و برخاسرت با  -گریدو اجتماع  گریا  قوم د گر،یکه دختر گرفتن و دختر دادن ا  مذهو د میا

و  میکه ما خوب میآموخته ا شرررررهیما نفرت کاشرررررته اند و هم یننگ اسرررررت و ب . در ذهن ها -گریاجتماع د

 ... بد گرانید

 

دختران و  نان  ی ندگو ا   تیمیصرررررررم ا  اتحاد، ،یریپذ گریا  همد شرررررررهیدر دوران دانشرررررررگاه هم من

که  کردمیم یو ابرا  خوشررنود کردمیم فیتعر کنند،یم یدارند و چگونه  ندگ یکه چگونه  ندگ نمیسررر م

سررن،  ری  وااا د ،یدر شررغنان ما ا دواا اجبار .ندارد، همه اهل کتاو و قلم اند سرروادیشررغنان ما اصرر  ب

انواع خشررونت ها  و ،یاجبار ی دواا هاا سررنگسررار، قتل، ،یو... وجود ندارد.  نان ما خودکشرر یخودکشرر

مشرررقت بار دارند  یو به حال هم جنسررران شررران که چه  ندگ نندیب یم ونی یتلو یرا فقط ا  پشرررت پرده ها

اش  یخبر مرگ همجنسررت که در بهار  ندگ دنیکننده اسررت شررن دیو نا ام  ی. اما چه غم انگ ندیریاشررم م

حادثه  نیشاهد چن شیقرار دارد و چه فاجعه بار است با تمام آر و ها عرو  خاک شدن که ما چند رو  پ

 .میدلخراش بود

 

اند اما در آنجا  یو ذهن یفکر یآ اد یهمه آگاه و دارا کردمیکه فکر م ینیآور اسررررررت، سررررررر م ه ن چه

 قیاند، من دق ضیا منجمد و مربودم که همه ذهن ه نی. من غافل ا  اردی شررررررت صررررررورت گ یکار نیچن
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 نیچن یدختران قربان دینبا یباشرررررررد ول کهی یهر آن چ ایخانواده ها، و  یفقر،عدم آگاه دانمیرا نم لشیدل

 .شوند لیمسا

 

 یها چندرو ه و به بهانه شیو حرص خود، بخاطر آسرررررررا ییجو ادهیکه در آن پدر بخاطر   ینیسرررررررر م

جامعه اش  یتا باشررررد برا کند،یاش ت ش م ندهیسررررال دارد و بخاطر آ ۲۰گوناگون دختر خود را که هنو  

 یم تیخود آنرا به ابد یپدر طناو دار اش را آماده کرده و با دست ها نکهیا  ا خبریواقع شود، اما ب دیمف

 .فرستد

 

که تمام در ها را  هم جامعه، ایه و باعث شررد لیفام ایکه  میبود یخودکشرر ی هیقضرر نیما شرراهد چند ی همه

مردم ما نسبت  یموارد برا نگونهیکه ا رمیپذ ی. مسا ندیشان م یدختران بسته و مجبور به خودکش یبرو

 . کننده است و یو ما کنندههم نگران  نیهم یافتد ول یکم اتفاق م یلیخگرید یها یها و ولسوال تیبه وال

 

همرره داد ا   میکنیم یکرره  نرردگ یکوچک یگفتم؛ در دهکررده هررا یریپررذ گریا  همررد میحرف هررا یالب  در

کرده  ادهیمتاسرررررررفانه آنرا در عمل پ یول یریپذ گریک م همه شرررررررده همد هیتک  نندیو اتحاد م یکپارچگی

 .توانندینم

 

ند، در ا ریکه فع  مردم ما با آن درگ یح و ها میواضرررگ بگو ایهمه عرف و سرررنت ها و  نان،یگمان ا به

است دوام آورده اند که با  شرفتهیکه عصر تمدن پ تا  مان حاضر، یآمده اند. تنها در صورت دیگذشته پد

دانند خود شرران با  ینم یسرررشررت مردم مان سررا گار بوده اند و حف  آنها به مصررلحت مردم بوده اسررت. ول

 دیپل  یو احسرراسررات پاک و ن  تیکه تما دانندی. مردم نمبندندیح و ها و مشررک ت پا نیبه ا یچه سرررسررخت

 یحق را نم نیو ها داشررته اسررت. من بخود اعرف ها و ح  نیدر حف  ا یمیصرراحبان قدرت چه نقش ع 

ندارم که احسرررراسررررات  دیباال اسررررت. من ترد یلیحرف ب نم؛ چون ا  توان من خ لیمسررررا نیا یدهم که رو

اما  کنمیم افتیدر یسرررررررخنانم ن رات غضررررررربناک نیا یو برا شرررررررودیم ختهیمن بر انگ هیعامهء مردم عل

که مشررررکل  ی. ح ب میخ یها سررررخت به مخالفت بر ماند با آن لیبه ح و ها قا یاریبسرررر تیاهم کهیبخاطر

 ...امرو  ما را حل کردن نتواند نبودنش بهتر است

 

. هرگاه سررررتین یتر کار هودهیب نیا  ا رایبر نشررررمردم،   یمشررررک ت را به قصررررد شررررکوه و  ار نیا من

رد با احسرررراسررررات و گرا میبخواه مشررررک ت  نیا  چن می یآنها به مقابله بر خ یعمل یها شیبا توسررررل به خب

 .ستین ی یگر

 

 مهر با

 یکاشان صورت


